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информатика - ученици и учители в средното училище, студенти и преподаватели във
висшите училища .
На страниците му се публикуват материали, които представят опита, традициите и
проблемите на образованието по математика, информатика и информационни технологии
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СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 3, 2007:
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
• Е. Сендова, Т. Чехларова, П. Бойчев, Ч. Лозанов – Пространствено въображение
„без праг и без таван”

НАЧНОПОПУЛЯРЕНОТДЕЛ
• В. Цеков – Свойства на простите делители на целите числа от вида a n ± b n и
приложението им за решаване на диофантови уравнения.
НАШИ УЧЕНИ. НАШИ УЧИТЕЛИ
• Ч. Лозанов – 100 години от рождението на акадимик Боян Петканчин (1907 – 1986)
МАТЕМАТИЧЕСКИ МИНИАТЮРИ
• Х. Лесов – Права на Симсън и приложения
ЗАДАЧИ
• *** – Задачи по математика
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Е. Сендова, Т. Чехларова, П. Бойчев – Проектът DALEST
ОЛИМПИАДИ. СЪСТЕЗАНИЯ
• И. Кортезов – 30 задачи на 30 езика.
• *** – Пролетен математически турнир, Казанлък, 30 март – 1 април, 2007 г.
• Р. Даскалов, С. Капралов – Математическо състезание „Хитър Петър” – 2007
ЗАДАЧИ
• *** – Решения на задачите от кн. 3, 2006 г.
ЗА ЗАДАЧАТА НА БРОЯ
• В. Цеков – Главоблъсканицата за пиратското съкровище и едно нейно обобщение
СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 2, 2007:
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ. УЧЕБНИЦИ
• *** – Учебна програма по информационни технологии за задължителна подготовка
в VІІ клас
ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА
• *** – Наградени тестове по математика за7. клас от националния конкурс на МОН
• *** – Национално състезание тест по математика
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
• И. Тонов – Конкурс за колежите на обединения свят
ЗАДАЧИ
• *** – Задачи по математика
• *** – Решения на задачите от кн. 2, 2006 г.
ЗА ЗАДАЧАТА НА БРОЯ
• Н. Белухов, В. Цеков – Решение на задачата на брой 2, 2006
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